
    

 

Έλλειμμα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Δεκέμβριο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τ/κεντρικής τράπεζας, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της 

χώρας τον Δεκέμβριο, μετά από 4 μήνες πλεονασμάτων, παρουσίασε έλλειμμα 1,4 δις $. Το αντίστοιχο 

έλλειμμα τον Δεκέμβριο 2017 ήταν 7,8 δις $. 

Για όλο το προηγούμενο έτος, το έλλειμμα ανήλθε σε 27,6 δις $ (3,5% του ΑΕΠ) έναντι 

ελλείμματος 51,7 δις $ (6,0% του ΑΕΠ) το 2017 .  

Η ταχεία μείωση του ελλείμματος το δεύτερο εξάμηνο του προηγουμένου έτους αποδίδεται στη 

βαθειά κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. 

Προβληματική εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της τ/τράπεζας, η χρηματοδότηση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου καθώς ένα μεγάλο μέρος των εισροών κεφαλαίων το 2018,  21,2 δις $ 

(έναντι 0,6 δις $ το 2017) αναφέρεται στην κατηγορία ¨σφάλματα και παραλείψεις¨ (net errors and 

omissions), με απροσδιόριστη την πηγή προέλευσής τους.  

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσίασαν το 2018, μικρή αύξηση 0,7 δις $ και ανήλθαν σε 9,5 

δις $. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην σημαντική αύξηση κατά 1,3 δις $ των εισροών για την αγορά 

ακινήτων ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών και των κινήτρων (φορολογικών και εγκατάστασης 

στη χώρα) που προσφέρθηκαν. Συνολικά η εισροή κεφαλαίων για ακίνητα ανήλθε σε 5,9 δις $ (62,1% 

του συνόλου των ΑΞΕ).  

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 10,4 δις $  

 Τα προαναφερθέντα στοιχεία (μεγάλη αύξηση των άδηλων εισροών κεφαλαίων, μείωση των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων) είναι ενδεικτικά των συνεχιζόμενων δυσκολιών χρηματοδότησης των 

εξωτερικών αναγκών της Οικονομίας (εξυπηρέτηση χρέους (κυρίως ιδιωτικού), χρηματοδότηση 

εισαγωγών) παρά την δραματική μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

 

Σημαντική μείωση 9,8% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο. 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, , ο προσαρμοσμένος εποχιακά δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο παρουσίασε σε ετήσια βάση, μεγάλη μείωση 9,8%. Η μείωση 

αυτή είναι η πέμπτη συνεχής μηνιαία αρνητική εξέλιξη του δείκτη και η μεγαλύτερη από τον Ιούνιο 

2009. 

Ιδιαίτερα αρνητικά εμφανίζονται τα στοιχεία σε τριμηνιαία βάση καθώς η μείωση του δείκτη το 

4
ο
 τριμ 2018 σε σχέση με το 3

ο
 τριμ. ανήλθε σε 6,9% έναντι αντίστοιχης μείωσης 0,6% το 3

ο
 έναντι του 

2
ου

 τριμ. . 

Τα παραπάνω στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα 

παρουσίασε μεγάλη κάμψη το 4
ο
 τρίμ. του 2018 και, ως αποτέλεσμα, αναμένεται η μεταβολή του ΑΕΠ 

να εμφανίσει σημαντική μείωση και να κυμανθεί στο επίπεδο του -3% το 4
ο
 τριμ. 2018 και στο 2,5% για 

όλο το προηγούμενο έτος. 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετά εντός του τ.ε. με συνέπεια 

οι προβλέψεις για την μεταβολή του ΑΕΠ το 2019 να διαμορφώνονται στο επίπεδο του 1%. 

 

 



 
 

 

        

 


